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Θ.Ε. 1 ΘΕΟΣ 

(αποκάλυψη, δημιουργία, βίωμα, λύτρωση, αθεΐα) 
 

1.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
ΒΗΜΑ 1/5. Το κοσμοείδωλο της δημιουργίας στην Παλαιά Διαθήκη. Δημιουργός και δημιούργημα.  
1. Παρατηρήστε την εικόνα και απαντήστε στις ερωτήσεις  
 
α. Τι βλέπεις; 

β. Τι νομίζεις;  

γ. Τι αναρωτιέσαι; 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
 

2. Τώρα διαβάστε το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης 
(σελ. 17-19) και συνδέστε το με τη διπλανή 

εικόνα. 
Συμπλήρωσε τον πίνακα σύμφωνα με τις πληροφορίες του κειμένου. Στην τρίτη στήλη σημείωσε με , αν υπάρχουν όλα 
αυτά στην εικόνα που παρατήρησες προηγουμένως. 

Μέρες της 
Δημιουργίας 

Δημιουργήματα Τι υπάρχει 
στην εικόνα; 

Πρώτη μέρα: Φ _ _   

Δεύτερη  μέρα: Ου_ _ _ _ _ _    θ _ _ _ _  

Τρίτη  μέρα: Γ_ με φυ_ _  και  θα_ _ _ _ _   

Τέταρτη  μέρα: Ουράνια  σώ_ _ _ _   

Πέμπτη  μέρα: Ψά _ _ _   και   π_ _ _ _ _   

Έκτη  μέρα: Ζ _ _    και   αν_ _ _ _ _ _  

Έβδομη  μέρα: ……………………………………..  

 
ΒΗΜΑ 2/5. Αντιλήψεις για τη δημιουργία του κόσμου στις θρησκείες. 
Χωριστείτε σε 3 ομάδες και μελετήστε ένα από τα κείμενα 1, 2 και 3 (σελ. 19-20). Στην συνέχεια παρουσιάστε στην 
τάξη πολύ σύντομα (2-3 σειρές) την προέλευση και το περιεχόμενο του κειμένου, και απαντήστε όλες οι ομάδες 
μαζί (σε ολομέλεια) στην ερώτηση: 
Από πού προέρχονται τα κείμενα;  
Το κείμενο 1 ............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Το κείμενο 2 .................................................................................................................................... ............................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Το κείμενο 3 ............................................................................................................................................ ....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Τι διαπιστώνετε σε σύγκριση με το κείμενο της Γενέσεως; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΒΗΜΑ 3/5. Η δημιουργία του κόσμου «εκ του μηδενός» και η δημιουργία του ανθρώπου «κατ’ εικόνα και καθ’ 
ομοίωσιν» Θεού. 
Αφού διαβάσετε τα τρία κείμενα των σελίδων 21-23, προσπαθήστε να σημειώσετε παρακάτω τα βασικά στοιχεία 

της χριστιανικής διδασκαλίας για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. 

 

1. Ποιος είναι ο δημιουργός του κόσμου και του 

ανθρώπου; 

 

2. Ποια είναι η αιτία της δημιουργίας; - Η ελευ_ _ _ _ _  και η α_ _ _ _  του Θεού. 

3. Ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας; Να συμμετάσχουν τα δημιουργήματά του στην αγ_ _ _  

του Θ_ _ _ . 

4. Τι δηλώνουν οι συμβολικές φράσεις της 

δημιουργίας του ανθρώπου από «χώμα της γης» 

και «πνοή ζωής»; 

- «χώμα της γης»: το σ_ _ _ . Ο άνθρωπος είναι υλικός, 

έχει σώμα (ενώ ο Θεός είναι ασώματος) 

- «πνοή ζωής»: Η ψ_ _ _ . Δείχνει την ιδιαίτερη σχέση 

του ανθρώπου με το Θεό = πνευματική συγγένεια 

Θεού-Ανθρώπου. 

5. Τι δηλώνουν τα ρήματα «έπλασε» και «φύσηξε» (ο 

Θεός);  

Δηλώνουν τον ιδ_ _ _ _ _ _ _  ενδιαφέρον του Θεού 

για τον ά_ _ _ _ _ _ . 

6. Τι δηλώνει ο συμβολισμός της δημιουργίας της 

γυναίκας από τις πλευρές του Αδάμ;  

 

7. Στο πρώτο κείμενο του βιβλίου «Γένεσις» της 

Παλαιάς Διαθήκης (σ. 18 ΦΜ) λέει:  

«Μετά είπε ο Θεός: «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο 

σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την 

ομοίωση». (κεφ. 1, στίχος 26) 

Είναι το γνωστό «κατ’ εικόνα» και «καθ’ 

ομοίωσιν» Θεού.  

Τι σημαίνει «κατ’ εικόνα» Θεού; 

Τι σημαίνει «καθ’ ομοίωσιν» Θεού;  

- «κατ’ εικόνα» Θεού: Η λο_ _ _ _  και η ελεύ_ _ _ _  

βούληση (θέληση) (= αυτεξούσιο) 

 

- «καθ’ ομοίωσιν» Θεού: Είναι ο σκοπός του 

ανθρώπου: ομοίωση–ένωση με τον Θεό = θ_ _ _η. 

Δηλαδή, ο σκοπός του ανθρώπου είναι να μοιάσει τον 

Θεό, να τον φτάσει στο μέγεθος της αγ_ _ _ _. 

 

ΒΗΜΑ 4/5. Συνθέσεις και αντιθέσεις στο ζήτημα της δημιουργίας. Επιστήμη και θρησκεία. 

Χωριστείτε σε 2 ομάδες. Η μία ομάδα θα υποστηρίξει την άποψη «Η Επιστήμη συγκρούεται με τη θρησκεία». 

Η άλλη ομάδα θα υποστηρίξει την άποψη «Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ Επιστήμης και θρησκείας». 

Διαβάστε τα κείμενα των σελ. 23-24, για να βρείτε επιχειρήματα. 

 

«Η Επιστήμη συγκρούεται με τη θρησκεία» «Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ Επιστήμης και θρησκείας» 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

 

 

 

ΒΗΜΑ 5/5. Η ευθύνη του ανθρώπου έναντι της δημιουργίας.  

Αφού διαβάστε τον στίχο 15 του κεφ. 2 της Γενέσεως (Π.Δ) (σελ. 24), παρακολουθήστε το βίντεο και γράψτε σε 

αυτοκόλλητα χαρτάκια μια σκέψη ή ένα συναίσθημα σχετικά με την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στην κτίση. 

 

 


